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RESUMO 
 
Os Fundos de Investimento Imobiliários – FIIs – vem ganhando destaque como alternativas 
de investimento no Brasil. Segundo dados da BM&FBovespa, a média diária de volume 
negociado aumentou de R$600 mil em 2009 para R$27 milhões em 2014. No entanto, após o 
IFIX – Indíce de FIIs - atingir seu maior patamar histórico em Janeiro de 2013, este passou 
apresentar performance negativa, ao mesmo tempo que se observou um processo de elevação 
da curva de juros. O presente trabalho visa analisar o impacto de movimentos da curva de 
juros no desempenho dos FIIs. De forma a limitar as divergências encontradas na literatura 
internacional quanto à taxa de juros utilizada como proxy para a avaliação, utiliza-se da 
Análise de Componentes Principais para reduzir o número de variáveis, restringindo-se a uma 
variável de nível e uma de inclinação. Os resultados indicam que aumento no nível da curva 
de juros tem um impacto negativo no desempenho dos FIIs, ao passo que aumenta na 
inclinação também tem impacto negativo, mas não de forma relevante. 

 
 
 
 

Palavras Chaves: Fundos de investimentos imobiliário, VAR, analise de componentes 
principais 
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ABSTRACT 
 

The Real Estate Investment Trusts – FIIs – have been becoming an important alternative 
investment in Brazil. According to BM&FBovespa data, the daily average trading volumes 
increased from R$600 thousand in 2000 to R$27 million in 2014. However, after IFIX – FIIs 
index – reach its highest historical level in January 2013, it had been presenting a negative 
performance, at the same time that was observed an increase in interest rate curve. This work 
aims to analyze the impact of change in the interest rate curve to FIIs performance. In a way 
to avoid the divergence presented in previous works due to the interest rate used for the 
analyzes, this work adopt the Principal Component Analysis technique, reducing the number 
of variables to one representing level and other representing inclination. The results indicate 
that an increase in the level of interest rate curve have a negative impact on FIIs performance, 
while an increase in inclination also have a negative performance, although not significantly. 

 
 

Key words: Real estate investment trusts, VAR, principal component analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Apesar do primeiro fundo de investimento imobiliário (FII) no Brasil ter sido lançado 15 anos 

atrás, o mercado ganhou uma nova dinâmica nos anos recentes. Segundo levantamento do 

Banco Itau BBA, o volume negociado de FIIs em bolsa de valores passou de R$229 milhões 

em 2009 para R$4,892 milhões, um aumento de 2136%. Grande parte deste aumento de 

volume se deve ao aumento no número de FIIs listados na Bovespa, que passou de 31 em 

2009 para 107 em 2013, impulsionado pela redução da taxa de juros no período que 

incentivou a desmobilização de ativos fixos por parte das empresas, devido ao menor custo de 

capital, e atraiu investidores individuais em busca de maiores retornos financeiros. 

 

Durante esse período, o IFIX, índice composto pelos FIIs mais líquidos do mercado, 

apresentou expressiva valorização de 61% entre Dezembro de 2010 até Janeiro de 2013. No 

entanto, desde sua máxima, o índice apresentou queda de 16% até Maio de 2014. Pelas 

características dos FIIs (fluxo de caixa estável, alto pagamento de dividendos, contratos 

reajustados por um índice de inflação), investidores individuais tendem a compara-los com 

ativos de renda fixa, em particular NTN-Bs longas. No mesmo período que o IFIX teve suas 

máximas e mínimas, a taxa da NTN-B 2024 reduziu de 5.7% a.a. em Dezembro de 2010 para 

3.7% a.a. em Janeiro de 2013, subindo para 6.2% em Maio de 2014. 

 

O objetivo do presente trabalho é verificar se variações nas taxas de juros são representativas 

sobre o desempenho dos FII no período 2010-2013. Em uma primeira etapa, faremos uma 

análise do desempenho do IFIX às variações na taxa Selic. Em uma segunda análise, 

aplicaremos a Análise de Componentes Principais (ACP) para reduzir a curva a termo de 

juros em um número reduzido de componentes, melhorando a interpretação de suas variações. 

Em seguida, verificaremos o impacto de variações na taxa de juros em diferentes 

subconjuntos de FII, como IFIX, fundos de imóveis e fundos de ativos financeiros 

imobiliários, assim como em diferentes períodos. 

 

O trabalho está dividido da seguinte forma: 1) introdução; 2) revisão bibliográfica; 3) visão 

geral dos fundos de investimento no Brasil; 4) análise dos componentes principais; 5) 

metodologia, 6) resultados e 7) conclusão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O desempenho de ativos com características semelhantes aos Fundos de Investimento 

Imobiliários – FIIs - são alvos de extensa pesquisa em diversos países. Pelo seu aspecto de 

renda fixa, caracterizado por fluxos constantes de pagamento, vários estudos focam na 

sensibilidade dos preços de tais ativos a variações nas taxas de juros, uma vez que esses 

preços são baseados no valor presentes dos seus fluxos de pagamentos, os quais são 

descontados a taxas sensíveis em certa extensão às taxas de juros. 

 

O mercado de REITs (“Real Estate Investment Trusts” – ativos americanos semelhantes aos 

FIIs), em função do seu tamanho (valor de mercado superior a US$670 bilhões em Dezembro 

de 2013, de acordo com NAREIT) conta com a mais extensa literatura sobre o assunto, com 

estudos que encontram forte evidência da sensibilidade da performance dos REITS à 

variações nas taxas de juros, como Chen e Tzang (1988), He, Webb e Myer (2003) e 

Swanson, Theis and Casey (2002), enquanto outros estudos fornecem fraco suporte a tal 

relação, como Mueller e Pauley (1995). 

 

Em um dos primeiros trabalhos a focar a sensibilidade de REITs as variações das taxas de 

juros, Chen e Tzang (1988) inicialmente verificam a sensibilidade dos ativos a variações nas 

taxas de juros de curto e longo prazo, e em um segundo momento verificam a fonte de tal 

sensibilidade.  Como conclusões, identificam que no período de 1973-1979 os REITs são 

sensíveis as variações nas taxas de juros de longo prazo, assim como variações nas 

expectativas de inflação. No entanto, para o período de 1980-1985, verificou-se sensibilidade 

a ambas variações nas taxas de juros de curto e longo prazo, assim como verificou-se 

diferentes fontes de sensibilidade dependendo das características dos REITs: equity REITs 

sendo sensíveis apenas a variações nas expectativas de inflação, ao passo que mortgage 

REITs se mostram sensíveis a ambos expectativas de inflação assim como variação de juros 

reais. 

 

No caso de Mueller e Pauley (1995), seu trabalho procura analisar a sensibilidade de REITs a 

variações nas taxas de juros e ações, analisando o período de 1972 a 1993, subdividindo em 

períodos de alta e queda na taxa de juros. As conclusões são que o preço dos REITs tem baixa 
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correlação com as variações nas taxas de juros, em ambos os períodos e de baixa e de alta nas 

taxas de juros. Adicionalmente, ele encontra uma maior correlação com o mercado de ação. 

He, Webb e Myer (2003) argumentam que uma possível explicação para as aparentemente 

contraditórias conclusões de trabalhos anteriores se deve aos diferentes períodos analisados, 

assim como diferentes taxas de juros utilizadas. Eles propõem o uso de diferentes proxies para 

taxas de juros (títulos de renda fixa privada, títulos do tesouro, premio de risco de crédito, 

estrutura a termo de juros) e um modelo Mínimos Quadrados Flexíveis, que busca capturar as 

variações nos regressores em diferentes períodos. Eles concluem que apenas mudanças nas 

taxas de títulos de renda fixa privados são relevantes para a performance de equity REITs em 

todo período, apesar de outras taxas serem significativas em alguns sub-períodos. No caso de 

mortgage REITs, estes se mostraram impactados por todas as taxas de juros no período 

completo, mas menos a algumas taxas em alguns sub-períodos.  

 

No Brasil, poucos são os estudos focados nos FIIs. Apesar de a indústria ter mais de 15 anos, 

com o primeiro FII sendo listado em 1999, muitas emissões e parte relevante do volume de 

ativos foi emitida nos últimos 5 anos, trazendo maior destaque para essa classe de ativo.  

Estudos focados em períodos anteriores ao recente boom de FIIs tendem a serem enviesados 

pela baixa liquidez dos ativos. 

 

Fiorini (2012) estuda um conjunto de fatores que explicam a performance dos FIIs, tais como 

localização, tipo do imóvel, gestor, liquidez, entre outros. O trabalho faz uso de uma regressão 

cross class tendo como variável objetiva a rentabilidade dos ativos. Neste trabalho, se 

concluiu como mais rentáveis os fundos imobiliários de gestão ativa, sem imóvel definido no 

IPO, que investem em lajes corporativas localizados em grandes centros.  

 

No trabalho de Souza (2012) é analisado o excesso de retorno de um conjunto de FIIs 

regredidos versus diversos fatores de mercado, tais como cambio, inflação, juros, entre outros. 

O trabalho conclui que o excesso de retorno dos FIIs não pode ser explicado por nenhum fator 

de mercado, sendo função das estratégias individuais de cada FII. 

 

O trabalho de Mota (2013) oferece uma abordagem geral sobre o mercado de FIIs no Brasil, 

apresentando seu histórico e características, bem como as vantagens e desvantagens do uso 

deste instrumento de investimento por investidores pessoas físicas. 
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Analise de Componentes Principais - ACP 

 

Uma das razões apontadas para as aparentes contradições sobre o impacto das taxas de juros 

na performance dos REITs é a definição sobre a taxa de juros a ser utilizada. No presente 

trabalho, a fim de reduzir o efeito de diferentes taxas de juros no desempenho dos FIIs, optou-

se por adotar a Análise de Componentes Principais (ACP). Tal metodologia visa reduzir a 

dimensão de um conjunto de dados de forma facilitar a análise de seus impactos. 

 

Litterman e Scheinkman (1991) apresentaram um trabalho pioneiro sobre ACP. Os autores 

identificam 3 componentes que explicam algo em torno de 98% da variabilidade das taxas 

implícitas dos juros do mercado americano. Litterman e Scheinkman identificam as 3 

componentes como sendo responsáveis por movimentos de nível, de inclinação e de curvatura 

da curva de juros, respectivamente. 

 

Silveira e Bessada (2003) fazem a aplicação de ACP à curva de juros Brasileira. Os autores 

verificar que ao modelar as variações diárias da curva de juros pelo método de ACP, essas 

apresentam presença de forte inércia, comprometendo a hipótese de independência das 

observações. De forma a resolver esse problema, os autores optam por duas alternativas: o uso 

da curva de diferenças, assim como pela curva de spreads. O trabalho conclui que a melhor 

alternativa é o uso das curvas de diferença, por não apresentarem inércia.  

 

No caso de Jesus (2005), o trabalho usa a ACP para o cálculo de VAR, de forma a verificar o 

impacto individual de suas componentes. O trabalho conclui que o modelo VAR estimado 

através do ACP é tão eficiente quanto o modelo tradicional, sendo mais facilmente 

implementável, permitindo assim menor demanda computacional. 
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3 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

 

 

Os fundos de investimento imobiliário (FIIs) são veículos de investimento que agregam 

investidores com o intuito de investir em ativos imobiliários. Os FIIs atuam como 

condomínios fechados, em que os investidores se unem a partir de regras comuns para os 

investimentos. No entanto, diferente de grande parte de outros fundos de investimento 

tradicionais, os FIIs não permitem o resgate das cotas, sendo ficando o desinvestimento 

atrelado à venda das cotas para outros investidores. Dessa forma, retorno ao investidor se dá 

de duas formas: i) pagamento de proventos e ii) valorização das cotas.  

 

O FII possui um agente administrador responsável pela sua manutenção, funcionamento e 

investimentos, sendo em geral uma corretora, banco múltiplo, banco de investimento ou afins. 

Além disso, suas cotas podem ser negociadas em mercado de balcão organizado ou bolsa de 

valores, sendo que essa última propicia maior liquidez para os ativos, além de ser condição 

necessária para pessoas físicas contarem com isenção de imposto de renda em rendimentos 

mensais.   

 

Os FIIs investem majoritariamente em dois tipos de ativos imobiliários: i) investimento direto 

em ativos reais imobiliários (lajes corporativas, residências, shoppings), auferindo lucro 

basicamente do aluguel de tais ativos e/ou ii) valores mobiliários lastreados por ativos 

imobiliários, como Certificados de Registro Imobiliário (CRIs), Letras de Crédito 

Imobiliários (LCIs), assim como cotas de outros fundos imobiliários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

3.1 Tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário  

 

Os FIIs têm como grande vantagem isenções tributárias no seu nível operacional, bem como 
para seus investidores. 

No nível operacional, os FIIs são isentos do pagamento de PIS, COFINS e Imposto de Renda 
(com exceção das receitas financeiras da aplicação do caixa) desde que:  

• Distribua, pelo menos 95% do seu lucro auferido a cada 6 meses; 

• Não invista em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor 
ou sócio de imóvel pertencente ao Fundo, quotista que possua, isoladamente ou em 
conjunto com pessoa a ele ligada mais de 25% das quotas do Fundo. 
 

Com relação aos investidores, a tributação incide da seguinte forma: 

• Pessoa Física - Os rendimentos distribuídos pelos FIIs são isentos de IR, desde que 
atendam as seguintes condições: 

o O FII possua no mínimo 50 investidores e tenha suas cotas negociadas em 
Bolsa, ou mercado de balcão organizado; 

o O investidor pessoa física não possua 10% ou mais das cotas do Fundo, ou que 
seus rendimentos não representem 10% dos lucros auferidos pelo FII. 

No caso de ganho de capital na venda de cotas no mercado secundário, o 
investidor pessoa física é tributado a uma alíquota de IR de 20%. 

• Pessoa Jurídica - Aos rendimentos auferidos incidem uma alíquota de IR de 20% e 
devem ser incluídos no resultado da empresa para eventuais tributações como, IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS. O ganho de capital é também tributado em 20%. 

 

3.2 Vantagens no investimento em FIIs em relação ao investimento direto em imóveis  

 

Os FIIs propiciam interessantes vantagens sobre investimentos diretos em imóveis, em 
especial para o pequeno investidor, tais como: 

• Benefícios Fiscais à Pessoa Física - Isenção de IR sobre os rendimentos mensais 
recebidos por cotistas de FIIs, ao contrário da tributação incidente em aluguéis 
recebidos pelo detentor de um imóvel; 
 

• Diversificação – Diferente do investimento direto no imóvel, o investidor com 
menores aplicações pode diversificar seus investimentos em diferentes 
empreendimentos, regiões e perfis de risco; 
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• Acesso ao Mercado Imobiliário - Os FIIs permitem que pequenos investidores 
invistam em empreendimentos imobiliários antes inacessíveis devido ao alto valor 
unitário. Diversos FIIs tem valores próximos a R$100 de suas cotas, 
significativamente inferior aos valores de empreendimentos inteiros; 
 

• Administração Profissional – O investidor conta com assessoria especializada para a 
administração dos ativos, assim como novos investimentos; 
 

• Liquidez – Maior facilidade na venda de cotas no mercado secundário, assim como 
menores custos de transação; 
 

• Ganhos de Escala – O pequeno investidor consegue melhores condições do que em 
uma negociação sozinho; 
 

• Praticidade – O administrador é responsável por toda a parte burocrática da 
administração do imóvel. 

 

3.3 Breve Histórico da Regulação  

 

Diversas alterações regulatórias e na legislação foram necessárias para a dinamização do 
mercado de fundos de investimento imobiliários. Destacamos algumas das principais 
alterações: 

 

• 1993 - Lei Federal n° 8.668 (25/06/1993) - instituiu a figura dos FIIs, designando à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a autorização, regulamentação e fiscalização 
destes veículos; 
 

• 1997 - Lei Federal nº 9.514 - Criou o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), 
trazendo importantes marcos como a alienação fiduciária de imóveis, as companhias 
securitizadoras de crédito imobiliário e os Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(CRI); 
 

• 1999 - Lei nº 9.779 - definiu regras para distribuição de rendimentos e ganhos de 
capital para os FIIs, assim como a retenção na fonte de imposto de renda sobre ganhos 
auferidos por meio de aplicações financeiras em renda fixa e variável; 
 

• 2004 - Lei nº 11.033: isentou para investidores pessoa física o imposto de renda na 
fonte na remuneração oriunda dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
Letras de Credito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH); 
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• 2005 - Lei nº 11.196: isentou os rendimentos distribuídos pelos FIIs de imposto de 
renda na fonte e na declaração de ajuste anual para pessoas físicas; 
 

• 2008 - Instrução CVM nº 472 - atualizou a legislação dos FIIs e equiparou-os a outros 
veículos também regulados pela CVM; 
 

• 2009 - Lei nº 12.024 - isentou de imposto de renda na fonte aos rendimentos obtidos 
pelos FIIs em aplicações em CRIs, LHs e LCIs. 

 

3.4 Evolução recente do Mercado Imobiliário 

 

O mercado imobiliário brasileiro passou por um forte crescimento nos últimos anos, sendo 
positivamente impacto pelo aumento da renda real da população, assim como níveis recordes 
de baixo desemprego. O cenário econômico favorável levou o aumento de imóveis 
financiados de 61 mil em 2005 para 530 mil em 2013, representando um crescimento de mais 
de 30% ao ano. No mesmo período, os financiamentos imobiliários passaram de R$5 bilhões 
para cerca de R$110 bilhões, um aumento superior a 45% ao ano. 

 

Gráfico 1 - Imóveis Financiados - Milhares de Unidades 
Fonte: ABECIP 
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Gráfico 2 – Financiamento Imobiliário - Originação - R$ Bilhões 

Fonte: ABECIP 

 

Os preços de locação e venda dos imóveis se beneficiou do forte crescimento de vendas, 
apresentando valorização anual média de 17% e 12% respectivamente, entra o período de 
Agosto de 2010 e Junho de 2014. Tal movimento suscitou diversas discussões sobre uma 
possível bolha imobiliária no Brasil, mas sem respostas conclusivas.  

 

Gráfico 3 - Preço de Venda e Locação – Base 100 
Fonte: FIPE 

 

3.5 Evolução do Mercado de FIIs 

 

O mercado de FIIs no Brasil vem crescendo de forma consistente, impulsionado pelas 
mudanças regulatórias adotadas nos últimos anos, levando número de FIIs listados na 
BM&FBovespa passarem de 31 no final de 2009 para 126 no fim de Setembro de 2014. 
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Gráfico 4 - Número de FIIs registrados na BM&Bovespa 
Fonte: BM&FBovespa 

* Até Setembro/14 

 

O aumento no número de FIIs listados também se refletiu no aumento do volume de 
negociações, que passou de uma média R$0,6 milhões por dia em 2009 para R$27 milhões 
nos 9 primeiros meses de 2014.  

 

Gráfico 5 - Média diária de volumes negociados - R$ Milhões 
Fonte: BM&FBovespa 

* Até Setembro/14 

 

No entanto, após um nível recorde de novas emissões no ano de 2012 de R$14 bilhões, ouve 
uma forte redução, com emissões acumuladas nos 9 primeiros meses de 2014 atingindo 
apenas R$5 bilhões. O movimento de alta nas emissões ocorreu em paralelo com o avanço do 
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índice de fundos imobiliários (IFIX), que atingiu seu pico no fim de 2012, aos 1,573 pontos, 
nunca recuperando este patamar desde então. 

 

 
Gráfico 6 – Volume de emissões de FIIs – R$ Bilhões 

Fonte: BM&FBovespa 

* Até Setembro/14 
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4 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS – ACP 

 

 

Uma importante análise para os participantes do mercado é a identificação dos fatores comuns 

que afetam os retornos dos títulos. Em seu trabalho, Litterman e Scheinkman (1991) de forma 

exploratória identificam 3 componentes capazes de explicar algo em torno de 98% da 

variabilidade das taxas implícitas a papéis de varias maturidades no mercado americano. Estes 

componentes se mostram extremamente úteis por permitirem uma melhor interpretação da 

curva de juros, sendo identificados pelos autores como responsáveis respectivamente pelos 

movimentos no nível, na inclinação e na curvatura da curva de juros. 

 

A análise de componentes principais é basicamente uma técnica de análise de dados que visa 

à redução de dimensionalidade. Consiste em identificar um novo conjunto de coordenadas nos 

quais os eixos principais estejam na direção da maior variabilidade. 

 

Considerando X um conjunto de m amostras de n variáveis. Pode-se definir uma matriz P tal 

que: 

 

 PX = Y  (1) 

 

onde P é um operador linear de X em Y. Agora, faz-se necessário definir quais características 

Y deve possuir de forma a minimizar as dimensões de amostra analisada. 

  

O principal objetivo da ACP é identificar um novo conjunto de eixos nos quais a variância das 

componentes seja máxima sobre eles, transmitindo assim o máximo de informação. 

Adicionalmente, é interessante que as componentes deste novo eixo sejam perpendiculares, de 

forma que cada componente transmita unicamente as informações referentes àquela direção. 

Uma forma de obtermos esse resultado é determinar Y tal que sua matriz covariância seja 

ortonormal, ou seja: 

 

SY = 
�

���
 YYT; onde si.sj = 0 se i≠ j (2) 
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Pode-se reescrever SY em termos da matriz P: 

 

           SY = 
�

���
 YYT 

                = 
�

���
 (PX)(PX)T 

                = 
�

���
 P(XXT)PT 

     SY = 
�

���
 PAPT (3) 

 

Onde A é uma matriz simétrica. Sendo A simétrica, pode-se reescrevê-la como: 

 

A = EDET   (4) 

 

Onde D é uma matriz diagonal e E a matriz dos autovetores de A. Fazendo P=ET: 

 

    SY = 
�

���
 PAPT 

         = 
�

���
 P(PTDP)PT 

         = 
�

���
 (PPT)D(PPT) 

         = 
�

���
 (PP-1)D(PP-1) 

 

SY = 
�

���
 D  (5) 

 

Ou seja, deve se tomar P tal que este seja a matriz dos autovetores de XXT. 
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5 BASE DE DADOS E METODOLOGIA 

  

5.1 Modelo de Dividendos Descontados 

 

Em função das características dos FIIs (fluxo de dividendos mensais, razoavelmente 
previsíveis) entendemos que o modelo de dividendos descontados (MDD), é uma interessante 
modelagem para a avaliação destes ativos. 

 

O MDD se baseia na premissa que um ativo pode ser avaliado como o valor presente dos 
dividendos futuros gerados pelo mesmo, conforme a equação (6): 

 

V = 
��

���	

 + 

��

���	
�
 + … + 

��

���	
�
  + Perpetuidade  (6) 

 

Ou, assumindo o crescimento dos dividendos constantes: 

 

V = 
�����


�	��

  (7) 

 

Onde: 

 

 D0 = dividendo atual; 

 g = crescimento; 

 k = custo de oportunidade. 

 

Pela formula (7), observa-se que o valor do ativo é uma função inversa do custo de 
oportunidade, que podemos representar por uma taxa livre de risco em adição a um prêmio de 
risco. No nosso período de observação, parece razoável assumir g como aproximadamente 
constante (por 6%, inflação do anual do período), assim como eventuais prêmios de risco, 
uma vez que a vacância (um dos maiores riscos dos FIIs) também não apresentou maiores 
oscilações. A variação do retorno dos ativos é basicamente função de variações na taxa livre 
de risco. 
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5.2 Índices de FIIs 

 

A principal referência para o desempenho dos FIIs é o Índice de Fundos de Investimentos 

Imobiliários (IFIX), produzido pela BM&F Bovespa, o qual é composto pelos fundos com 

maior índice de negociabilidade na Bolsa. Em 1 de Setembro de 2014, o índice era composto 

por 66 FIIs, dos quais os 10 principais representam mais de 50% do total, conforme pode ser 

verificado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição do IFIX em 1/09/2014 

 
Fonte: BM&FBovespa 

 

As cotações do IFIX foram obtidas diretamente do software Economática, do período de 30 

de Dezembro de 2010 (início do índice) até 30 de Junho de 2014, conforme visto no gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7 – Performance do IFIX 
Fonte: Economática 

Código Ação Part. (%)

BRCR11 FII BC FUND 11,352

BBPO11 FII BB PRGII 8,756

KNRI11 FII KINEA 8,095

HGRE11 FII HG REAL 4,983

JSRE11 FII JS REAL 4,249

TRNT11B FII TORRE NO 3,841

KNCR11 FII KINEA RI 3,65

TBOF11 FII TBOFFICE 3,213

SAAG11 FII SANT AGE 2,609

FAMB11B FII ALMIRANT 2,245

Outros 47,007
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5.3 Taxa Livre de Risco 

 

Para a taxa livre de risco, utilizamos como referência a taxa Selic mensal, obtida por meio do 

programa Economática, conforme o gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 – Taxa Selic 

Fonte: Economática 

 

5.4 Modelo de Vetores Auto-Regressivos - VAR 

 

Para realizar analises multivariadas das séries temporais, optamos por utilizar um modelo de 

Vetores Auto-Regressivos (VAR), seguindo como forma geral a seguinte equação: 

 

 Yt = B0 + B1Yt-1 + B2Yt-2 + B3Yt-3 + … + BkYt-k + ɛt  (8) 

 

Onde: 

 

 Yt = vetor n x 1 com as variáveis de análise; 

 Bk = coeficientes das regressões; 

 ɛt = termo de erro. 

 

Uma vez que as variáveis em analise não são estacionárias, realizamos as analises utilizando 

as primeiras diferenças das mesmas. No caso dos índices, optamos pelo uso do logaritmo de 

forma a capturar a variação percentual a variações nas taxas de juros. Usamos como base para 

nossas analises o software EViews. 



 

17 

 

 

 

5.5 Múltiplas Taxas de Juros 

 

Um dos questionamentos levantados em trabalhos anteriores é qual a proxy para a taxa livre 

de risco a ser utilizado. Na primeira parte, optamos pela taxa Selic como referência. No 

entanto, outras taxas podem ser relevantes para o comportamento do IFIX. Nessa segunda 

etapa, estendemos o modelo tomando como referência para as taxas de juros os diferentes 

contratos de SWAP CDI x Pré. Utilizamos na nossa avaliação as taxas de 1 mês, 3 meses, 6 

meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos. Tais taxas foram obtidas a partir do Bloomberg. 

 

 

 

Gráfico 9 – Swap CDI x Pré 

Fonte: Bloomberg 

 

 

5.6 Análise dos Componentes Principais 

 

Como observado no gráfico 9, as diferentes taxas de juros tem alto grau de correlação, 

prejudicando assim uma regressão contra índices de fundos de investimento imobiliário. 

Nossa solução para esse problema é o uso da análise de componentes principais, restringindo 

a regressão a um número menor de variáveis descorrelacionadas, podendo assim capturar seus 

efeitos separadamente. 
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Para a regressão do IFIX, realizamos a análise das componentes principais para as taxas de 

juros e os regredimos contra as duas componentes de maior variância. 

 

Adicionalmente, a fim de analisar se a sensibilidade dos FIIs é impactada por diferentes 

movimentos no ciclo das taxas de juros, também exploraremos o IFIX em dois diferentes 

momentos: durante a queda das taxas de juros (período entre 30/12/2010 e 2/01/13, quando o 

swap de CDI x Pré de 5 anos atingiu a taxa mínima no período de 8,45%) e durante a alta da 

taxa de juros (no período de 3/01/13 à 30/06/14). 

   

 

 

Gráfico 10 – Performance do IFIX no período de queda das taxas de juros 

Fonte: Economática 
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Gráfico 11 – Performance do IFIX no período de alta das taxas de juros 

Fonte: Economática 

 

Outra análise diz respeito às variações nas taxas de juros nos FIIs segundo suas 

características, divididos basicamente em FIIs de “Tijolo” (Equity REITs, os quais têm como 

ativos empreendimentos imobiliários) e FIIs de “Papel” (Mortgage REITs, os quais têm como 

ativos títulos de dívida lastreados em ativos imobiliários, principalmente CRIs e LCIs). 

 

O nosso índice de FIIs de Tijolo (FTJO) foi construído a partir da ponderação com pesos 

iguais de 10 FIIs listados no mesmo período de criação do IFIX, conforme listados na tabela 

2. 

Tabela 2 – Composição do FTJO 

 
 

FII Participação

FPAB11 10%
BRCR11 10%
HGJH11 10%
HGBS11 10%
HGRE11 10%
SHPH11 10%
PRSV11 10%
RBRD11 10%
TRNT11B 10%
TRXL11 10%
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Gráfico 12 - Performance do FTJO vs. IFIX 
Fonte: Economática 

 

No caso do nosso índice de FIIs de papel (FPEL), devido a relevante parte desses FIIs ter sido 

listada mais recentemente, tomamos como base um número menor de FIIs (7) igualmente 

ponderados, buscando o período mais longo disponível. 

 

Tabela 3 – Composição do FPEL 

 
 

FII Participação

HGCR11 14,3%
FEXC11B 14,3%
VRTA11 14,3%
KNRI11 14,3%
KNCR11 14,3%
RBVO11 14,3%
XPGA11 14,3%
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Gráfico 13 – Performance do FPEL vs. IFIX 
Fonte: Economática 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Sensibilidade do IFIX às variações na taxa Selic 

 

A tabela 4 apresenta o resultado do Vetor Auto Regressivo do Log de IFIX e a taxa Selic, 

enquanto o gráfico 14 mostra a resposta de IFIX a um impulso na taxa Selic, mostrando uma 

relação negativa entre o Log de IFIX e a variação na taxa Selic, conforme era esperado pelo 

modelo de dividendos descontados. 

 

Tabela 4 - Vetor Auto Regressivo para LOG(IFIX) e SELIC 

 DLOGIFIX DSELIC 
   
   DLOGIFIX(-1)  0.108071 -0.044625 
  (0.16828)  (0.03363) 
 [ 0.64220] [-1.32708] 
   

DSELIC(-1) -1.331518  0.639273 
  (0.64223)  (0.12833) 
 [-2.07326] [ 4.98142] 
   

C  0.003007  0.000182 
  (0.00186)  (0.00037) 
 [ 1.62020] [ 0.49021] 
   
    R-squared  0.169243  0.528306 

 Adj. R-squared  0.125519  0.503480 
 Sum sq. Resids  0.004894  0.000195 
 S.E. equation  0.011349  0.002268 
 F-statistic  3.870709  21.28033 
 Log likelihood  127.0065  193.0302 
 Akaike AIC -6.049099 -9.269768 
 Schwarz SC -5.923715 -9.144384 
 Mean dependente  0.003406  1.46E-05 
 S.D. dependente  0.012136  0.003218 
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Gráfico 14 - Impulso de SELIC em IFIX 

 
 



 

 

De posse dos parâmetros do Vetor Auto Regressivo

do Log de IFIX em função do modelo, chegando 

parecem satisfatórios. 

 

 

6.2 Sensibilidade de diferentes índices de FIIs às variações em diferentes taxas de juros

 

O resumo dos resultados das regressões pode ser encontrado na tabela 

detalhados apresentados no 

 

 

Em todos os casos, impulsos positivos tanto da variável nível quanto da variável inclinação 

geram variações negativas do índice observado. Tal comportamento parece razoável, uma vez 

que um aumento de juros deveria exigir um maior rendimento por parte dos F

suas cotações. 

 

Indice Período

IFIX 30/12/10 - 30/06/14
IFIX 30/12/10 - 02/01/13
IFIX 03/01/13 - 30/06/14
FTJO 30/12/10 - 30/06/14
FPEL 26/12/12 - 30/06/14

De posse dos parâmetros do Vetor Auto Regressivo, simulamos qual seria o comportamento 

do Log de IFIX em função do modelo, chegando aos resultados do gráfico

Gráfico 15 – LOG(IFIX) – Estimado vs. Real 

Sensibilidade de diferentes índices de FIIs às variações em diferentes taxas de juros

O resumo dos resultados das regressões pode ser encontrado na tabela 

detalhados apresentados no APÊNDICE. 

Tabela 5 - Resumo dos resultados 

Em todos os casos, impulsos positivos tanto da variável nível quanto da variável inclinação 

geram variações negativas do índice observado. Tal comportamento parece razoável, uma vez 

que um aumento de juros deveria exigir um maior rendimento por parte dos F

Número de 
atrasos

Sensibilidade à variável 
nível

Sensibilidade à variável 

30/12/10 - 30/06/14 7 Negativa - relevante Negativa - pouco relevante
30/12/10 - 02/01/13 1 Negativa - pouco relevante Negativa - pouco relevante
03/01/13 - 30/06/14 4 Negativa - pouco relevante Negativa - pouco relevante
30/12/10 - 30/06/14 7 Negativa - relevante Negativa - pouco relevante
26/12/12 - 30/06/14 3 Negativa - relevante Negativa - pouco relevante
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, simulamos qual seria o comportamento 

gráfico 15, os quais nos 

 

Sensibilidade de diferentes índices de FIIs às variações em diferentes taxas de juros 

O resumo dos resultados das regressões pode ser encontrado na tabela 5, com os resultados 

 

Em todos os casos, impulsos positivos tanto da variável nível quanto da variável inclinação 

geram variações negativas do índice observado. Tal comportamento parece razoável, uma vez 

que um aumento de juros deveria exigir um maior rendimento por parte dos FIIs, reduzindo 

Sensibilidade à variável 
inclinação

Negativa - pouco relevante
Negativa - pouco relevante
Negativa - pouco relevante
Negativa - pouco relevante
Negativa - pouco relevante
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Enquanto a relevância, no caso das respostas aos impulsos da variável inclinação, em todos os 

casos o resultado se mostrou pouco relevante, pois não é estatisticamente diferente de zero. Já 

no caso da variável nível, os índices FTJO e FPEL mostraram resposta estatisticamente 

relevante, assim como o índice IFIX durante todo o período. No entanto, quando regredidos o 

índice IFIX em diferentes subperíodos (de queda e alta na taxa de juros), sua resposta ao nível 

se mostra pouco relevante. 

 

Interesse ainda comparar a sensibilidade do IFIX, FTJO e FPEL, onde o FPEL se mostra 

menos sensível às variações na variável nível, seguido pelo IFIX e por último pelo FTJO. 

Uma hipótese é como o FPEL é composto por ativos em parte atrelados as taxas de juros, 

parece razoável imaginar que esses não deveriam sofrer variações com mudanças nas taxas de 

juros. No caso do IFIX, ele possui ambos ativos que constituem o FPEL assim como FTJO, 

sendo coerente um comportamento intermediário entre os dois índices.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Apesar da popularização recente dos fundos imobiliários como alternativamente de 

investimento no Brasil, ainda são poucos os estudos que investigam seu desempenho 

enquanto classe de ativo, assim como fatores que influencia seu desempenho. 

 

O presente trabalho explorou as variações das taxas de juros como fator explicativo das 

variações do retorno dos FIIs. Dado suas características de ativo de renda fixa, com um fluxo 

de proventos relativamente constante, é razoável esperar que essa classe de ativo seja 

impactada por variações nas taxas de juros, conforme proposto pelo modelo de dividendos 

descontados. No entanto, a literatura internacional não é conclusiva quanto a este aspecto, em 

muitos casos devido a diferentes taxas usadas como Proxy de taxas de juros do mercado. 

 

Em uma primeira parte, explorou-se a relação entre o IFIX (índice de FIIs) e variações na taxa 

Selic, observando-se uma relação negativa entre elas. Em uma segunda parte, buscando 

mitigar o efeito de diferentes taxas de juros, utilizou-se da Análise dos Componentes 

Principais na estrutura a termo da curva de juros, reduzindo-se os fatores que explicam a 

maior parte da variabilidade da curva, restringindo-se a um componente de nível e um de 

inclinação da curva. 

 

Por meio do uso da metodologia Vetores Auto Regressivos (VAR), observou-se que o índice 

de fundos imobiliários (IFIX) apresenta resposta significativamente negativa ao impulso de 

uma variação positiva no nível da curva de juros durante o período analisado, enquanto não 

apresenta variação significativa para variações na inclinação. Por outro lado, considerando 

apenas os ciclos de baixa e alta das taxas de juros, não se encontraram variações 

significativas, não sendo assim conclusivo o impacto das taxas de juros. 

 

Como sugestão para futuros estudos, poder-se-ia tentar modelar o prêmio de risco no período 

(o qual foi considerado constante no período), para desenvolver um modelo de previsão mais 

robusto.  
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APÊNDICE - Simulações 

 

Sensibilidade do IFIX às variações na curva de juros 

 

Tabela 6 - Autovalores das taxas de juros – 30/12/10 a 30/06/14 

 

 

Tabela 7 - Determinação de atrasos – IFIX 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  5938.219 NA   1.54e-10 -14.08118 -14.06433 -14.07472 

1  5988.485  100.0545  1.40e-10 -14.17909  -14.11166* -14.15325 
2  6015.308  53.20043  1.34e-10 -14.22137 -14.10337 -14.17615 
3  6036.579  42.03821  1.30e-10 -14.25048 -14.08191  -14.18589* 
4  6051.565  29.50937  1.28e-10 -14.26469 -14.04554 -14.18071 
5  6064.026  24.44988  1.27e-10 -14.27290 -14.00318 -14.16954 
6  6080.683  32.56260  1.25e-10 -14.29106 -13.97077 -14.16833 
7  6100.910   39.39801*   1.21e-10*  -14.31770* -13.94683 -14.17558 
8  6109.470  16.61307  1.22e-10 -14.31666 -13.89522 -14.15516 
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Gráfico 16 - Impulso de Nível em IFIX 
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Gráfico 17 - Impulso de Inclinação em IFIX 

  

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7
Autovalor 6,555794454 0,366621477 0,052518268 0,013010387 0,006078836 0,00387352 0,002100284
Variância 93,7% 5,2% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Variância acumulada 93,7% 98,9% 99,6% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0%
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Sensibilidade do IFIX no período de queda da taxa de juros 

 

Tabela 8 - Autovalores das taxas de juros – 30/12/10 a 2/01/13 

 

 

Tabela 9 - Determinação de atrasos – IFIXQ 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  3067.368 NA   5.00e-10 -12.90260 -12.87631 -12.89226 

1  3122.332  109.0035   4.12e-10*  -13.09614*  -12.99096*  -13.05478* 
2  3130.379  15.85583  4.14e-10 -13.09212 -12.90806 -13.01974 
3  3135.145  9.331656  4.21e-10 -13.07430 -12.81135 -12.97089 
4  3139.695  8.851219  4.29e-10 -13.05556 -12.71373 -12.92113 
5  3145.259  10.75298  4.35e-10 -13.04109 -12.62038 -12.87564 
6  3152.665  14.21910  4.38e-10 -13.03438 -12.53478 -12.83791 
7  3168.596   30.38638*  4.26e-10 -13.06356 -12.48508 -12.83607 
8  3176.189  14.38666  4.28e-10 -13.05764 -12.40027 -12.79913 
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Gráfico 18 - Impulso de Nível em IFIXQ 
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Gráfico 19 - Impulso de Inclinação em IFIXQ 

 

 

 

  

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7
Autovalor 6,802042598 0,139889638 0,036849929 0,012429403 0,004743815 0,003020022 0,00102384
Variância 97,2% 2,0% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Variância acumulada 97,2% 99,2% 99,7% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0%
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Sensibilidade do IFIX no período de alta da taxa de juros 

 

Tabela 10 - Autovalores das taxas de juros – 3/01/13 a 30/06/14 

 

 

Tabela 11 - Determinação de atrasos – IFIXA 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  2496.192 NA   1.86e-10 -13.88965  -13.85720* -13.87674 

1  2517.687  42.51088  1.74e-10 -13.95926 -13.82945 -13.90764 
2  2533.335  30.68518  1.68e-10 -13.99629 -13.76914 -13.90596 
3  2559.256  50.39897  1.52e-10 -14.09056 -13.76605  -13.96152* 
4  2572.579   25.67996*   1.49e-10*  -14.11464* -13.69278 -13.94688 
5  2578.058  10.47021  1.52e-10 -14.09503 -13.57581 -13.88856 
6  2583.488  10.28575  1.55e-10 -14.07514 -13.45857 -13.82996 
7  2589.037  10.41779  1.58e-10 -14.05592 -13.34199 -13.77202 
8  2596.823  14.48822  1.59e-10 -14.04916 -13.23788 -13.72654 

 

 

  

-.0012

-.0010

-.0008

-.0006

-.0004

-.0002

.0000

.0002

.0004

.0006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of D(LOG(IFIX)) to Cholesky
One S.D. D(NIVEL) Innovation

 
Gráfico 20 - Impulso de Nível em IFIXA 
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Gráfico 21 - Impulso de Inclinação em IFIXA 

 

  

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7
Autovalor 6,763159114 0,179270562 0,029066359 0,014486341 0,007121609 0,005340895 0,001555819
Variância 96,6% 2,6% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Variância acumulada 96,6% 99,2% 99,6% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0%
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Sensibilidade do FTJO 

 

Tabela 12 - Determinação de atrasos – FTJO 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  5744.254 NA   2.44e-10 -13.62101 -13.60415 -13.61455 

1  5798.690  108.3546  2.19e-10 -13.72880  -13.66137* -13.70296 
2  5823.187  48.58811  2.11e-10 -13.76557 -13.64757 -13.72035 
3  5840.607  34.42610  2.07e-10 -13.78554 -13.61697 -13.72095 
4  5860.406  38.98834  2.02e-10 -13.81117 -13.59202  -13.72719* 
5  5871.910  22.56959  2.00e-10 -13.81710 -13.54738 -13.71375 
6  5885.330  26.23510  1.98e-10 -13.82759 -13.50730 -13.70485 
7  5908.529   45.18816*   1.92e-10*  -13.86128* -13.49041 -13.71916 
8  5914.545  11.67447  1.93e-10 -13.85420 -13.43276 -13.69270 
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Gráfico 22 - Impulso de Nível em FTJO 
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Gráfico 23 - Impulso de Nível em FTJO 
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Sensibilidade do FPEL 

 

Tabela 13 - Autovalores das taxas de juros – 26/12/12 a 30/06/14 

 
 

Tabela 14 - Determinação de atrasos – FPEL 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  4579.569 NA   3.86e-09 -10.85781  -10.84096* -10.85135 

1  4594.854  30.42542  3.81e-09 -10.87273 -10.80530 -10.84689 
2  4604.595  19.32061  3.80e-09 -10.87448 -10.75648 -10.82927 
3  4644.497   78.85634*   3.53e-09*  -10.94780* -10.77922  -10.88320* 
4  4648.070  7.037156  3.58e-09 -10.93492 -10.71578 -10.85095 
5  4649.374  2.557590  3.64e-09 -10.91666 -10.64694 -10.81331 
6  4653.458  7.984798  3.69e-09 -10.90500 -10.58471 -10.78226 
7  4657.908  8.667470  3.73e-09 -10.89421 -10.52334 -10.75209 
8  4661.639  7.240273  3.77e-09 -10.88171 -10.46027 -10.72021 
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Gráfico 24 - Impulso de Nível em FPEL 
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Gráfico 25 - Impulso de Inclinação em FPEL 
 
 

 

 

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7
Autovalor 6,765991886 0,177285727 0,028779114 0,014227718 0,006952004 0,005235456 0,001528736
Variância 96,7% 2,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Variância acumulada 96,7% 99,2% 99,6% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0%


